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ten pipak jan plaza batean, baina 
nik nahiago nuen kirola egin”.

Musika eta kirola bere bizitzaren 
parte handia dira, eta euskarak bi 
gauza horietan bidea errazagoa 
egin dio. Musikari dagokionez, 
trikitixa irakaslea da Intxixu ikas-
tolan, eta, gainera, musika talde 
bat ere badu, bertan euskaraz 
abesten dute. Kirolari dagokio-
nez, karate eskolak eman izan 
ditu Intxixu ikastolan.

Telebista programarako egin zuen 
castingari buruz hitz egiten hasi 
zitzaigun gero. Bere lagun batek 
eta berak txikiagoak zirenean es-
perientzia horretan parte hartzeaz 
hitz egin zuten eta esan zuten 18 
urte zutenean parte hartuko zute-
la. Lagunak ez zuen bete, Ibonek, 

2012an El conquistador del fin del 
mundo telebista programari esker 
ezaguna bihurtu zen Ibon Urrutiak 
euskaraz bizitzeko erabakia hartu 
zuen kirola, aisialdia eta musika-
ren bidez. Bere lagunek zituzten 
interesak eta bereak ez ziren ber-
dinak: “Nire lagunak nahiago zu-

ordea, bai. Bi casting egin zituen: 
lehenengo aldian oso urduri ze-
goen eta ez zuten hartu, baina 
bigarrenean bai, lortu zuen.

Programan izan zuen esperien-
tziari buruz pixka bat kontatu zi-
gun, baina ez zen horretan asko 
sartu. Guk egin genituen galderen 
bidez esan zigun tranpak daude-
la,  adibidez, berak eta bere lagu-
nek janaria erosi ahal izan zuten. 

Galderak eta erantzunak
Galderak egiteko tartean guk oso 
interes handia geneukan jakiteko 
esperientzia hura nola bizi izan 
zuen eta ea dena erreala zen. 
Oso esperientzia ona zela adie-
razi zigun, eta asko ikasten dela. 
Abentura horretan parte hartzeko 
aholkatu zigun. 

Duela hilabete pare 
bat, San Inazio BHIko 

DBHko hirugarren 
mailako ikasleek Ibon 

Urrutia ezagutzeko 
aukera izan genuen 

Deustualdeko 
Berbaizu euskara
 elkarteari esker. 

BILBOKO  EUSKALGINTZA 

‘Eta ostean zer?’ hitzaldia

San Inazio BHI - Ane Lombardero Etxebarria
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ARGI EIZAGUIRREREKIN ELKARRIZKETA     

“Beste mundu batera eramaten nau 

musikak, eta haserre nagoenean bakea 

ekartzen dit gogora, lasaitasuna”

ARGI EIZAGUIRRE, BIOLIN-JOTZAILEA
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ARGI EIZAGUIRREREKIN 

Zein dira orkestra honetan parte hartzeko 
bete beharreko baldintzak?
Orkestra honetan parte hartzeko, kontser-
batorio profesional batean egon behar duzu 
ikasten. Zure adinaren arabera, orkestra ba-
tean edo bestean parte har dezakezu; nire 
adinarekin, adibidez, orkestra gaztean parte 
har dezakezu. Horretaz gain, urtero proba 
bat egiten dizute nola jotzen duzun jakiteko, 
eta proba horretan orkestran joko dituzten 
musika lanen pasarte batzuk joarazten dizki-
zute, eta nola jotzen duzun kontuan hartuta, 
ba hartzen zaituzte edo ez.

Noiz hartu zenuen parte lehenengoz?
Nire lehen aldia 12 urte nituenean izan zen, 
DBHko lehenengo mailan ari nintzenean, eta 
proba honetarako prestatzeko nire irakaslea-
ren laguntza izan nuen. Vivaldiren Lau urta-
roak musika jo genuen.

Zein da bertan dagoen giroa?
Hango giroa oso ona da, elkarrekin oso ondo 
konpontzen gara eta momentu hauek apro-
betxatzen ditugu lagunak egiteko, baita gure 
musika tresnaz eta beste batzuez gehiago 
ikasteko ere; nik, esaterako, biolontxeloa jo-
tzen ikasi nuen apur bat. Entseguak goizeko 
hamarretan hasten dira, bi ordurik behin ha-
mar minutuko atsedenaldia dago, eta egun 
osoa ematen dugu jotzen, gaueko zortziak 
arte. Gero, gauean, bakoitzak bere loge-
lan bere lagunekin festa egiten du. Entsegu 
hauek bost egunetan burutzen ditugu, gura-
so gabe eta etxetik kanpo.

Eta emanaldiak?
Bost eguneko bizikidetzaren amaieran hiru 
egun ezberdinetan lau kontzertu egiten di-
tugu. Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iru-

ñean, edota Euskal Herriko beste zenbait hi-
ritan (Tolosan, Eibarren...), urtearen arabera.

Jende berria ezagutzeko aukera da?
Bai horixe, han egiten dugun guztia taldeka 
egiten dugu, jotzen dugun musika tresnaren 
arabera eta orkestra osoarekin: entseguak, 
gaueko jolasak… Han egoteak konpromiso 
handia eskatzen du, baina lagun berriak eta 
onak egiten dituzu, kasurako, iaz egindako 
lagunekin oraindik harremanak ditut.

Noiztik jotzen duzu instrumentu hori?
Zortzi urterekin hasi nintzen biolina jotzen, 
baina horrekin hasi aurretik jotzen nuen 
musika tresna pianoa zen. Kontserbatorio-
an sartzean pianoaren eta biolinaren arteko 
erabakia hartu behar izan nuen, eta zorionez 
biolina aukeratu nuen.

Zelako itzala du musikak zure bizitzan?
Nire bizitzan musika gauza garrantzitsuene-
tako bat da, egunero dagoen zerbait. Nire 
aitaren familian denek ikasi behar izan dute 
musika, eta txikitatik hasi nintzen piano eta 
lengoaia musikalarekin. Hasieratik gustatu 
zitzaidan, eta musika jotzen denbora ema-
teak ez dit asko inporta. Nolabait esateko, 
beste mundu batera eramaten nau musikak, 
eta haserre nagoenean bakea ekartzen dit 
gogora, lasaitasuna. Musika ikasteak ba-
dauka bere alde gogorra ere. Baina diziplina 
apur batekin lortzen da emaitza, hau da, mu-
sika tresnari doinu atsegina ateratzen diozu-
nean, asebetetzea oso berezia da.

La Salle Bilbao HLBHIP - Ane Martin eta Argi Eizaguirre

Azken urteotan Euskadiko 
Ikasleen Orkestra Gaztean par-

te hartu duen Argi Eizaguirre 
biolin-jotzaileari egin diogu 

elkarrizketa, eta musikarekiko 
grina erakutsi digu.
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INKESTA      

SAIDA GONZALEZ

Arte Eszenikoen Batxilergoa ikasten ari da. Batxilergoa bukatu ondoren eta se-
lektibitatea egitean, Haur Hezkuntzako andereñoa izateko asmoa du. Lanbide 
honetan aritzeko, iaz 8,05ko nota behar izan zen. Orain, Batxilergoko azterketak 
prestatzen ari da, baina maiatzean kurtsoan zehar egiten ari den laburpenekin 
selektibitateko azterketa prestatuko du. 

ALAIN BONILLA

Arte Eszenikoen Batxilergoa ikasten ari da. Selektibitatea egin ondoren, Malagara 
joango da ikastera eta bertan goi mailako gradu bat egingo du. Alainek denbora 
asko ematen du ikasten, normalean azterketa baino bi aste lehenago. Oraindik ez 
dago urduri, beste azterketa arruntetan pentsatzen duelako. Aste Santuan azterke-
ta prestatzen hasiko da.

IÑIGO POSTIGO

Batxiler Teknologikoa egiten ari da. Selektibitatea gainditu eta gero, Ingeniaritza 
Industriala ikasi nahi du. Horretarako behar izango duen nota 8koa izango da gutxi 
gorabehera. Egunero klasean emandakoa errepasatzen du, baina azterketa hel-
tzen denean ordu eta erdi ikasiko du. Iñigori asko laguntzen diote klaseko jardue-
rek. Oraindik ez dago oso urduri, kezkak ditu, baina prestatzeko nahia du. 

SHUANG ORBE

Arte Ederretako Batxilergoa ikasten ari da. Iaz 5eko nota behar zen unibertsita-
tean sartzeko. Arratsaldetan 3-4 ordu ematen ditu ikasten. Klasean ikasitakoak 
laguntzen dio. Urduri sentitzen da. Aste Santuan ikasten hasiko da, baina lagu-
nekin ere ibiliko da.

AINHOA ALMARAZ

Ainhoa Batxilergo Humanistikoa egiten ari da. Dena bukatzerakoan, Psikologia 
ikasi nahi du. Horretarako selektibitatean eta batxilergoan 7,3ko nota atera behar 
zen iaz, baina aurten igoko dela uste du. Bi ordu ikasten ditu egunero. Institutuko 
ikasgaiek laguntzen diotela dio. Selektibitaterako urduri dago, baina institutuko 
azterketetarako ez da urduri jartzen.

UNAI FORURIA

Zientzia Teknologikoen Batxilergoa ikasten ari da. Dena bukatzerakoan Ingeniari-
tza batean aritu nahi du, oraindik ez dauka ziur zeinetan. Iaz behar izan zen nota 
6tik gorakoa izan zen. Unaik, egunero bi ordu ikasten ematen ditu. Selektibitateko 
azterketa Aste Santuan prestatzen hasiko da. Esaten duenez, institutuko ikasgaiek 
selektibitaterako balio dute, baina bizitzarako ez. Oraindik ez dago urduri.

?
PREST ZAUDE SELEKTIBITATEA EGITEKO

                                                                                            
Ibarrekolanda BHI - Naroa Eguileor, Ane Cuesta eta Maria Lopez
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JARDUERAK 

Robotika tailerra

Txapelketa honen berri emateko, 
aurkezpen txiki batean  robota 
eraikitzeko materialaren eta fun-
tzionamenduaren berri eman zu-
ten Elhuyar Elkartekoek.

Bi talde antolatu genituen, zazpi 
pertsona talde bakoitzeko: Car-
bobelarrak eta  Los Doodles.  Le-
henengo taldeak erabaki zuen 
pilula-dispensatzailea egitea;  
hau da, makinatik denbora jakin 
batean pilula banatzen duen ro-
bota. 

Kasu hau aplikatu daiteke adi-
nekoen egoitza batean, kontuan 
hartuta gure nagusiek hartu be-
har duten pilula kopurua eta pert-
sonalizatua egon behar duela. 

Beste taldeak pilula-antolatzailea 
egin zuen, farmaziatan pilula ez-
berdinak antolatu ahal izateko. 
Horrela, farmazia eta botiketako 
langileei kudeaketa erraztu egin-
go lieke.

Materiala heldu bitartean taldeak 
estruktura eta programazioa sor-
tzen hasi ziren. Bi edo hiru pertso-
na robota programatzen ari ziren 
bitartean, (Scratch programa era-
biltzen ari dira robotari aginduak 
emateko), besteek egitura sortze-
ko ardura hartu zuten, Makeblock 
piezak erabiliz.

Eskatutako piezak heldu zirenean  
proiektuek aurrera egin zuten, eta 
motorrak eta sentsoreak ipinita 
frogatu ahal izan zuten nola zi-
hoan talde bakoitzaren robota. 

Momentu honetan Los Doodles 
taldeak estruktura ia amaituta 
dauka, eta erabakitzear dauka 
zein pieza aukeratu robotaren-
tzako: pilula hartzeko pintza bat  
edo estruktura horizontal bat. Ro-
botak  pilularen kolorearen arabe-
ra funtzionatuko luke. 

Carbobelarrak taldekoek progra-
ma egin dute, baina estrukturaren 
azken partea erabakitzea falta 
zaie, pilula nondik irtengo den 
hain zuzen ere.

Talde bakoitzak arazoak izan ditu 
bai eraikuntzarekin baita progra-
mazioarekin ere; baina bi taldeak 
saiakera handia egiten ari dira 
Elhuyar Kultur Elkarteak antolatu-
tako txapelketan onenak izateko.

Unamuno BHI - Jean Ander Jurado
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Elhuyar Kultur Elkarteak teknologia txapelketa bat antolatu du institutu 
askotako ikasleentzako. Miguel de Unamuno institutuko lehenengo ba-
txilergo ikasleek txapelketan parte hartzea erabaki dute.
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Aitor 
Gonzalez
 Gonzalez

Aitor Gonzalez Gonzalezek, Salestarrak 
Deustoko ikaslea, 14 urte ditu eta DBHko 3. 
maila ikasten ari da. Horretaz gain, dantza 
klasikoa praktikatzen du 4 urte zituenetik.

Zenbat urterekin sartu zinen dantza mun-
duan?
Lau urterekin amak proposatu zidan eta po-
zik onartu nuen.

Zein dantza mota praktikatzen zenuen 

hasi zinenean?
Dantza klasikoa, kontenporaneoa eta ‘ka-
rakter’ estiloak.

Nondik datorkizu dantzarako zaletasuna?
Amak ere egiten zuen dantza klasikoa, eta 
hortik datorkit.

Zein da zure dantzarik gustukoena?
Balleta da niretzat, zalantzarik gabe. Txikita-
tik egin dut, eta gehien landu dudana da.

“Dantza praktikatzeak diziplina 
mantentzen lagundu dit, eta hori 
oso ondo etorri zait beste esparru 
batzuetan ere bai. Adibiderik argie-
na ikasketak dira”

    ERREPORTAJEA - BALLETA

                   Salestarrak Deusto - Sara Vazquez, Estela Monge, Andrea Narganes eta Irune Requena 
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                   Salestarrak Deusto - Sara Vazquez, Estela Monge, Andrea Narganes eta Irune Requena 

Non ikasi duzu dantzatzen?
Hasieran Igor Yebraren akademiara joaten 
nintzen, San Inazion dago. Geroago, 9 ur-
terekin Duragon dagoen beste batera joan 
nintzen 11 urte bete arte. Bidaiak oso luzeak 
zirenez, utzi nuen Durangokoa eta Igor Ye-
brarenera bueltatu nintzen.

Gustatzen zaizu akademiara joatea?
Bai, primeran moldatu naiz beti eta ikus-en-
tzuleentzako ikuskizunak egitean, oso moti-
batuta sentitu naiz. Horretaz aparte, lagun on 
eta berriak egin ditut.

Oraindik praktikatzen duzu dantza?
Bai, orain lesionatuta nago, eta oraingoz utzi-
ta daukat, baina bueltatzeko gogoa dut.

Zer eskatzen dizu dantzak?
Gorputzari dagokionez, flexibilitatea, indarra 
eta oreka; bestetik, denbora asko eskatzen 
du. Astean lau egunetan joaten naiz akade-
miara. 

Mimika eta teoria ere lantzen ditugu. Le-
henengoa, emanaldiak hobeto egiteko eta 
Dantzaren historia ikasten dugu. Noizbe-
hinka azterketak ere izaten ditugu.

Zeozer gehiago erakutsi dizu dantza 
praktikatzeak?
Dantza praktikatzeak diziplina mantentzen 
lagundu dit, eta hori oso ondo etorri zait bes-
te esparru batzuetan ere bai. Adibiderik ar-
giena ikasketak dira.

Zeintzuk izan dira ikuskizunik garrantzit-
suenak zuretzat? Zein lekutan?
Nik aukeratuko nituzke Cascanueces San-
turtzin eta Pipi bailarina Arriagan.

Zein toki dira garrantzitsuak balleterako?
Frantzia eta Italia oso garrantzitsuak dira.

Helduko zara profesional izatera?
Ufff, konpetentzia handia dago! Profesional 
moduan bizi ahal zara, baina oso zaila da.
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ERREPORTAJEA
KORRIKA 20
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Ohiko irudi koloretsu eta hunkigarriak utzi zituen Ko-

rrikak Bilbon apirilaren 6an. Kastrexanan sartu zenetik 

Elorrietatik irten zen arte milaka bilbotar batu ziren tipi-

tapa 20. Korrikara, ‘BatZuk’ izatetik milaka izateraino.

Rekaldeberriko BHI
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AISIALDIA - GAZTELEKU
San Inazio BHI

Beñat Garcia, Markel Montaño, Andoni Herranz eta Iker Gutierrez

Talde honek, aisialdirako jarduerak bultza-
tzen ditu eta ekintza horien bidez baita elkar-
bizitzarako balioak ere. Hauek dira, besteak 
beste dituen helburuak:
- Euskaraz hitz egitea
- Elkar-bizitza hobetzea.
- Gazteei espazio bat eskaintzea jarduera 
desberdinak egiteko eta jende berria ezagu-
tzeko.
- Ondo pasatzea eta disfrutatzea.
- Gauza berriak egiten ikastea.

Gaztelekuko aisialdi taldean bi proiektu na-
gusi daude: Zumizgai eta Lilura proiektuak. 

Zumizgai
Bost eta hamaika urte bitarteko umeei zuzen-
duta dago. Hainbat jarduera egiten dira: ludo-
teka, sukaldaritza, dantza, ingeleseko proiek-
tua (Little house), irteerak, kanpamentuak…

Urtean zehar ekintza ezberdinak anto-
latzen dira, adibidez, inauteriak, Gabo-
netako gala eta kurtso amaierako festa.

Urtean zehar hiru kanpamentu egiten 
dira baita irteerak ere. Gabonetako 
kanpamentua eta Aste Santukoa bost 
egunekoak dira. Udakoak berriz hamai-
ru egunekoak, sei egun aterpetxean 
izaten dira eta bot ibilbidean. Begiraleak 
eta koordinatzailea taldearen parte dira. 

Gaur egungo begiraleak garai bateko 
Zumizgain taldeko partaideak izan ziren 
eta gero Lilura taldekoak. Bide honetan 
giro interkulturala bultzatzen da baita 
autogestioa ere.

Rekaldeberri BHI

Gazteleku taldea

Lilura

Errekaldeko auzoan diktadura eta demokraziaren arteko 

trantsizio-garaian Gazteleku taldea eratu zen. Sasoi hartan, 

Errekaldeko auzokideen mugimendua oso bizia zen eta ber-

tako Familia Elkarteko gazte talde batek Gazteen Lokala eratu 

eta abiarazi zuen, horixe da, izan ere, gaur egungo Gazteleku.
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Hamabi eta hamazortzi urte bitarteko 
gazteentzat da. Jarduera hauek egiten 
dira:
- Ikasketekin lotuta, etxerako lanetan 
laguntza baita ordenagailuen erabilera. 
- Jolas desberdinak: futbolina, ping-
pong…
- Tailerrak: sukaldaritza, bizikleta zaha-
rrak berrizteko Txirrikleta proiektua 
- Dantza taldea: Hop-family

Lilura
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BIDAIAK - ERASMUS+

Gainera, konturatu naiz gaur egungo tele-
bistak gugan  duen eragin handia. Telebis-
ta jainkotzat hartzen dugu eta esaten digun 
guztia irensten dugu erraz, eta errealitatea 
ez da horrela. Nire begiekin ikusi dudana 
izan da turkiarrak kulturaz eta abegiz bete-
riko pertsonak direla, oso jatorrak.

Egia da, agian, gehienek jarraitzen duten er-
lijioan (musulmana), emakumeek eskubide 
gutxiago dituztela gizonezkoek baino, baina 
pentsamoldez oso irekiak eta eskuzabalak 
dira. Nire familia turkiarra elkar ezagutzeko 
irrikitan zegoen, eta lehenengo momentutik 
familiako beste kide gisa sentiarazi nindu-
ten. Haiek, nahiz eta ikusi urduri nengoela 
arrazoi desberdinengatik eta kultura guztiz 
desberdinekoa den mendebaldeko mutila 
naizela, harrera beroa eskaini zidaten lehen 
momentutik.

Ibarrekolanda BHI

Nire ustez kulturarteko bidaia hauek guztion 
pentsaera alda diezagukete, ideia desberdi-
nak partekatzeko eta elkarrenganako erres-
petua sortzeko. Han egon ginen bost egun 
eta pikoan, ekintza desberdinak antolatu 
zizkiguten, hala nola, irteera leku historikoe-
tara, ekintza artistikoak eta festak. Turkiara 
familia bakar bateko kide bezala heldu nin-
tzen eta Turkiatik atera nintzen bi familiako 
partaide bezala. Hau zortea!

Turkiarrak kulturaz eta 
abegiz beteriko pertsonak

Sekulako esperientzia izan da, nire pentsamoldea guztiz 

eraldatu duena eta bizimodu desberdin batean integratzeko 

aukera eman didana.  
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Euskara beherapenetan Inditexen

Okerrago ezin!

Euskara bitxian idatzitako hamaika 
kartel topatu ditugu han-hemenka. 
Barre apur bat egin nahi duzue besteen 
hanka-sartzeekin?

Barrik, barik eta BAKARRIK

 Tak, tak, tak… pila bat!

Este aldea, exekuzio aldea oinezkoentzat
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Ate irekiak unibertsitatean

Astelehenean, Leioako Zientzia eta Teknolo-
gia Fakultatea ikusi genituen. Hasteko, ha-
rrera moduan paraninfoan sartu gintuzten. 
Ondoren, ordutegi bat jarraituz, nahi genituen 
instalazioak ikusi eta graduei buruzko hitzal-
diak entzun genitzakeen. Lehenik, Kimikako 
eta Ingeniaritza Kimikoko laborategiak, gelak 
eta tresneria ikusi ahal izan genituen. Biga-
rrenik, Biologia, Biokimika eta Bioteknolo-
giakoak. Nire aburuz, oso interesgarria izan 
zen, azken finean, bai zer ikasi nahi duzun bai 
non eta nola egin nahi dituzun ikasketa horiek 
ere garrantzitsua da. Azkenik, hitzaldietara 
joan ginen eta genituen galdera guztiak argi-
tuta, etxera bueltatu ginen.

Asteartean, Gasteizeko Farmazia Fakultatea 
bisitatzera joan ginen. Apur bat berandu iritsi 
arren, dena oso ondo antolatuta zegoenez, 
dena ikusteko aukera izan genuen. Lehenen-
go eta behin, hitzaldia eman ziguten, Farma-
ziako Fakultateak eskaintzen zituen gradu 
guztiei buruzko informazioarekin (nota, ikas-
gaiak, lanpostuak…). Ondoren, aukeratutako 
graduaren arabera banatu gintuzten; Farma-
zia, Dietetika… Guk Farmazia ikusi genuen 
eta egia esan, nituen zalantza guztiak argi-
tu zizkidaten. Laborategiak izugarriak ziren, 
eta ez dakit azaltzeko era izan zen ala zer... 
baina azkenean badakit zer ikasi, Farmazia, 
hain zuzen ere.

Botikazar BHI

Lucia Itziar Diez Caballero 

Aste Zuriaren ondoren, EHUko ate irekiak egon ziren eta, guk 
zer ikasi oraindik argi izan gabe, bi kanpus desberdin bisitatu 
genituen; Leioakoa eta Gasteizekoa.

JARDUERAK - ATE IREKIAK
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AUZOAK        BEGOÑA

Begoña auzoa ezagutzen
Begoñako auzoa, auzo alaia da eta hainbat gauza dauzka 
momentu on bat pasatzeko, esaterako: Mallona futbol ze-
laia eta Etxebarria parkea, non umeek txinboak dituzten 
arratsalde onak pasatzeko.

Etxebarria parkera joatean begi-bistakoa da bertan ar-
nasten den giro alai eta erosoa. Bertan Bilboko hainbat 
ospakizun ospetsu antolatzen dira, ezagunenak, Erdi 
Aroko feria,   Aste Nagusiko barrakak eta zirkua dira, ur-
teak pasatu ahala gero eta arrakastatsuagoak direnak. 

Etxebarria parkean ere, tximinia famatua aurkitzen da, ur-
teetako zama daramana. Bere sinbologia mantentzen da, 
Bilbo hiriko industrializazio garaiko irudi bezala, 1878an 
sortua. Altzairuzko fabrika baten 25 metroko altuera duen 
tximinia da, adreiluz egina. Gaur egun, haren egoera fi-
sikoa txarrera doa pixkanaka-pixkanaka; izan ere ikerla-
riek adierazi dute tximinia makurtzen ari dela eta arraka-
lak sortzen ari zaizkiola. Espero dugu gure historiako zati 
esanguratsu hau eror ez dadila!

Etxebarria parketik hurbil, Mallonako futbol zelaia aurki-
tzen dugu, bere garaian hilerria izan zena. 1927an itxia 
izan zen, eta bertan, oroigarri bezala, karlisten setioaren 
hildakoei egindako monumentua dago. Gaur egungo fut-
bol zelaian, gazteen hainbat futbol taldek jokatzen dute. 

Ondoan, Mallonako galtzadak daude, 1745ean eraiki zi-
ren. Miguel Unamuno enparantzan hasi eta Mallonako 
futbol zelaian dute bukaera. 311 eskailera daude eta 46 
eskailburu. Behin 207 igota, desbideratu egin gaitezke 
Begoñako igogailuarekin lotutako bide batera. Gaur 
egun, eskailerak ekidin ditzakegu eta Alde Zaharreko me-
troko igogailuaren bidez Unamunoko enparantzara jaitsi. 
Begoñako igogailua 1947an inauguratu zen. Ordutik au-

rrera Zazpikaleak eta Begoña auzoko Etxe-
barria parkearen arteko malda ekidin eta 
biak elkar lotzeko zerbitzua eskaini digu. 
2014ko uztailaren 8an behin betiko funtzio-
natzeari utzi zion. Bilboko Udala nahiz udal 
batzordeko alderdi guztiak igogailua man-
tentzearen alde agertu arren, itxi egin zen.

Auzoa ezagutzen amaitzeko, Begoñako eli-
za bisitatu behar duzue. Bizkaiko santutegi 
bisitatuenetarikoa da, eta haren zaindaria 
Andra Mari da. Gotiko garaian egindako 
eliza da, eta horrek, itxura ikusgarri eta dei-
garria ematen dio. Gure Begoñako elizaren 
eguna urriaren 11n ospatzen da.

Azkenik, esan beharra daukagu Begoñako 
auzoa oso auzo enblematikoa dela, bere 
monumentu zaharrengatik. Etor zaitezte Be-
goñako auzoa ezagutzera eta eskaintzen 
dituen zerbitzu eta ekintzekin gozatzera. 
Gora Begoña!
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Ellacuria-Zurbaran BHI
Eunate Gonzalez eta Amaia Vicente
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Eskurtzeko 
Gela Egonkorra

Eskurtze BHI

Landareak landatu eta hazi ondoren, eska-
tzen dituzten irakasleei banan banan haien 
mintegira eramaten diegu, euren lantokia po-
litagoa izan dezaten. 

Baratzean produktu ekologiakoak landatzen 
ditugu: letxugak, azenarioak, tipulak... Handi-
tu egiten direnean merkatu ekologikoa egiten 
dugu barazki horiei irtenbidea emateko. 

Azkenik, gela egonkorrean eskulanak ere 
egiten ditugu eta haiekin ondoren erakuske-
tak.Argazkietan ikus dezakezuen moduan, 
Eskur-tzeko Gela Egonkorrean lan ugari egi-
ten dugu!  

AAT programa
Eskurtzeko AAT programan hezkuntza be-
harrizan bereziak dituzten 16 eta 21 urte 
bitarteko ikasleekin lan egiten dugu. Progra-
ma honen helburu nagusia haien etorkizuna 
sustatzen laguntzea izango da ogibide bat 
irakatsiz, etorkizunean lan mundura sartzeko 
aukerak izan ditzaten. 

Programa honetan bi ziklo desberdin aurki-
tuko ditugu: oinarrizko ikaskuntzak alde ba-
tetik, eta berariazko ikaskuntzak  bestetik. 
Aipatutako lehenengo ikaskuntzan, hezkun-
tzaren oinarrizko gaitasunak nabarmenduko 
ditugu, baita eguneroko bizitzako gaitasunak 
ere. Bigarrenean, ordea, lehenengo progra-

mako gaitasunak barneratu dituzten ikasleek 
lan munduan sartzeko berariazko gaitasunak 
ikasiko dituzte.

Hori lantzeko ditugun tailerrak honakoak dira: 
sukaldaritza, psikomotrizitate jolasak, infor-
matika eta ikastetxeko mantentze-lanak eta 
lorezaintza. Jarraian, azken honetan egiten 
duguna azalduko dizuegu, egiten dugun lana 
zein den ikus dezazuen.

Tailer honetan lorategiaren lurrak zaindu eta 
garbitzen ditugu ondoren lore desberdinak 
landatu ahal izateko. Baina, lorategiaren lu-
rrak ez dira zaintzen eta garbitzen ditugun 
gauza bakarra, ikastetxearen gainontze-
ko hainbat elementu ere garbitzen eta 
konpontzen baititugu: ikastetxearen sarrera 
eta patioa garbitu, kainu-zuloak prestatu eta 
garbitu, institutuko eserlekuak eta barandak 
margotu…
 
Egiten ditugun gauza guzti hauekin ikaste-
txean giro alaia sustatzea lortu nahi dugu 
DBHko eta Lanbide Heziketako ikasleekin; 
AATko ikasleak ikastetxean zehar daudela 
ikusten dute, baita horren parte ere badire-
la. Gainera, ikasle guztien arteko lankidetza 
ere sustatzen da eta beharrizanak dituzten 
ikasleen lana ikusteaz gain euren lana eta 
esfortzua aintzat ere hartzen dute gainontze-
ko ikasle eta irakasleek. 

Ariketa ugari egiten ditugu Eskurtze Ikastetxeko gela 
egonkorrean: landareak eta ortua landu, lan artistikoak 
egin... gauza guzti horien onurak gure lankideei eta irakas-
leei bideratuta beti. 

LANBIDE HEZIKETA - ESKURTZE
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KIROLA  - TAEKWONDOA

Iñigo Casillas Lamas, bilbokoa da. 17 urte 
ditu. 1,72 metroko altuera du. Taekwondoko 
lehiaketetan, 51 kiloko pisuan, Junior katego-
rian (17 urtera arte) parte hartzen du eta, 54 
kiloko pisuan, 21 urtez azpiko kategorian.

Noiz hasi zinen Taekwondo egiten?
Zazpi urterekin hasi nintzen Fango kirolde-
gian, eta 10 urterekin lehenengo txapelketara 
joan nintzen, baina gehiago hobetu nahi nue-
nez, 12 urtekin  Gimnastico Bilbao taldera al-
datu nintzen, han jende gehiago baitzegoen 
praktikatzeko.

Zenbat ordu edota egun entrenatzen ditu-
zu astero?
Gehienetan, 5 aldiz entrenatzen dut astero, 
baina batzuetan 6. Normalean klaseak  ordu 
ta erdikak izaten dira nahiz eta larunbate-
tan 2 ordura hel daitezke. Beraz, 8-10 ordu 
bitartean entrenatzen ditut.Txapelketa da-
goenean asteburuan, normalean ez dut oso 
gogor entrenatzen eta aprobetxatzen dut 
atseden hartzeko baita klaseko lana aurre-
ratzeko ere, asteburuan kanpoan egongo 
naizelako.

Gogorra al da ikasketak eta entrenamen-
dua bateratzea?
Denetarik dago, batzuk ikasketak ondo dara-
matzate eta beste batzuk oso nota kaskarrak 
ateratzen dituzte. Nire ustez, planifikazioa 
oso inportantea da, eta denbora librea bada-
go lan egin behar da. DBHn erraza da, baina 
orain Batxilergoan lan asko daukagu eta bes-
te tokitatik denbora murriztu behar da, adibi-
dez, asteburuetan lagunekin egotetik.

Etorkizunari begira, zeintzuk izango dira 
zure ametsak, helburuak?
Taekwondon, Europa edo mundu mailako 
txapelketa batera heltzea nahiko nuke. Ikas-
ketekin, lehendabizi bi urte hauetan Batxiler-
goa amaitu nahi dut eta unibertsitatera joan 
Ingeniaritza Industriala ikasteko.

Zenbat titulu irabazi dituzu? Noiz? Non?
Guztira 40 titulu irabazi ditut. Irabazi nuen le-
hen txapelketa 10 urteekin izan zen, Euska-
diko Txapelketa Alebin kategorian. Euskadin 
bi titulu lortu ditut Kadete kategorian (2012-
2014), bi Junior kategorian (2015-2017) eta 
21 urtez azpiko titulu bat 16 urterekin. Gero, 
Espainian egoten diren Open Txapelketetan 
Pontevedrakoa, Madrilekoa, Zaragozakoa 
eta Teruelekoa. Inportanteenak Espainia 
mailan lortzen diren tituluak dira. Kadete ka-
tegorian, bi urre eta brontze bat lortu nituen, 
Juniorrean brontze bat, eta iaz 21 urtez az-
piko kategorian zilarra lortu nuen nire lehen-
go urtean.

Zer da gehien gustatzen zaizuna? 
Bidaiatzea, baina ez txapelketetara joaten 
naizenean, azkenean ez duzulako ezer ikus-
ten, sartzen zara kiroldegi batera eta ez zara 
hortik ateratzen. Beste herrialdeak bisitatzea 
gustuko dut, eta ahal dudanean bidaiatzen 
saiatzen naiz. Teknologia ere asko dut gus-
tatzen zait eta ia egunero egoten naiz ikus-
ten ateratzen dituzten gauza berriak interne-
ten bidez. 

Kontaktu anekdotaren bat.
Iaz bi konbate bakarrik galdu nituen eta mutil 
berdinarekin izan zen, valentziar batekin, ni 
baino askoz altuagoa zena. Iazko martxoan 
beganoa egin nintzen, eta ordutik errendi-
mendu handiagoa dut egunero.

San Adrian BHI

“Beganoa naizenetik
 errendimendu handiagoa dut”
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Guztiak berdinak gara eta
hori ez dugu hausnartzen
autobus hura gurea balitz
lema genuke aldatzen
herriz herri autobusa denak
probokatzeko bertan zen
gure iritzia ez dute haiek
benetan defendatzen
baina kentzeko errepidetik
ez da esperantza galtzen

 ELORRI BERTSO-ESKOLA

Neskak bulba, mutilak zakila
ez gaituzte engainatzen
baina galdera ikurrak jartzen
ez dute ezer konpontzen
gizarte honetan ez dituzte
iritziak defendatzen
hogeitabatgarren mende honetan
eta ez gara lotsatzen
fisiko batek ez du pertsona
inoiz ere definitzen

Ez gara lotsatzen

San Inazio BHI
Lara Diaz Ramirez, Alba Canive Gonzalez 
eta Sary Samudio Mesa




